Propozycja dla czterolatków na 16.04.2021

Dzień dobry Kochane Dzieci. Witam Was bardzo serdecznie. Przygotowałam dla was na
dzisiaj pakiet zabaw matematycznych. Życzę owocnej pracy i do zobaczenia wkrótce w
przedszkolu.
Pani Małgosia

Temat: Gwiazdy, gwiazdeczki i planety- zajęcia matematyczne.

1. Na początek propouję wam abyście obejrzały bajkę „Gwiazdy”
https://www.youtube.com/watch?v=rLpvLlR7Sfw&ab_channel=Uczsi%C4%99zDino%7Cbajk
aedukacyjnadladzieci
2. Słuchanie wiersza D. Gellner „Gwiazdy”
Gwiazda z miną
uśmiechniętą
tupie w górze
złotą piętą.
Bez latarki
i bez świeczki
chodzi nocą
na wycieczki.
Chodzi, chodzi
aż do rana,
no i świeci
sobie sama!
•

Rozmowa na temat wiersza:

- Co robi gwiazda?
- Kiedy na niebie widzimy gwiazdy?
3. Ćwiczenie klasyfikacyjne – przygotowałam dla was różne gwiazdy. Należy je wyciąć i
układać wg określonych kryteriów (sylwety gwiazd znajdują się w załączniku)
•

segregowanie wg wielkości

Na dywanie lub na stole układamy dwie obręcze (mogą być wstążki) - do pierwszej dzieci
wkładają małe gwiazdy, a do drugiej duże. Następnie wraz z dzieckiem nazywamy:
utworzone kolekcje: Tutaj są małe gwiazdy, a tu duże
•

segregowanie wg koloru

Podobnie jak przy pierwszym ćwiczeniu układamy trzy obręcze. Wycięte kontury gwiazd
mieszamy, a następnie prosimy dziecko, aby poukładało gwiazdy w obręczach. Do
pierwszej wkładamyżółte gwiazdy, do drugiej białe, a do trzeciej srebrne. Potem dziecko
nazywa swoje kolekcje: Tu są białe gwiazdy (pierwsze koło), tu są żółte (drugie koło), a tu
są srebrne (trzecie koło)
•

przeliczanie elementów zbioru – rodzic prosi, aby dziecko powiedziało w której
obręczy jest najwięcej gwiazd, a w której najmniej

4. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Świecą gwiazdki”
dzieci w dowolny sposób poruszają się po mieszkaniu. Na hasło „Świeć gwiazdeczko”
zatrzymują się, wyciągają ręce w górę i poruszająć dłońmi mówią
Świeci gwiazdka
jedna, druga,
czasem oczkiem
do nas mruga.
Świeć, gwiazdeczko,
świeć, gwiazdeczko,
świeć, gwiazdeczko,
dla mnie świeć

5. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki.
Na nocnym niebie gwiazdki
mrugają, mrugają,
dzieci do snu
zapraszają, zapraszają.
Dzieci za N.: wyciągają ręce do góry i robią piąstki, przykładają piąstki do policzków,
naśladują spanie
6. Gwiazdy na niebie- praca plastyczna
Potrzebny będzie granatowy kartonoraz szablony gwiazd (można wykorzystać te
poprzednego ćwiczenia). Zadanie dziecko polegać będzie na przyklejeniu na kartonie w
dowolnych miejscach gwiazd, tak, żeby powstało piękne niebo.
Bardzo chętnie zobaczę wszystkie wasza prace. Proszę, przyślijcie na adres do mnie lub pani
bożenki
malgorzata.padzik@przedszkole25plock.pl
bożenchojnacka@przedszkole25plock.pl
7. Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzień i noc.
Sylwety: słońca, księżyca.
Gdy Rodzic pokazuje sylwetę słońca – dzieci poruszają się po sali w dowolny sposób (marsz,
bieg, podskoki). Gdy pokazuje sylwetę księżyca – co jest sygnałem zbliżającej się nocy dzieci
kładą się na dywanie i przez chwilę nieruchomieją – śpią.
Potem zadajemy dziecku pytanie
− Po dniu mamy noc, a po nocy...?
− Czy to tak cały czas trwa: dzień, noc, dzień, noc...?
8. W porze wieczornej proponuję wam, abyście wyszli na spacer i poobserwowali niebo.
swoimi spostrzeżeniami podzielicie się ze mną w przedszkolu.
9. Karty pracy dla chętnych do wykonania

